
                                                                                                             
 
 

 

                                  17ª Corrida do Castelo – Santa Maria da Feira 

  

                                                              REGULAMENTO 

1. A Fullsport com o apoio da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, da Junta de 
Freguesia de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo e da Associação 
Empresarial de Santa Maria da Feira, leva a efeito no dia 23 de Outubro de 2016, pelas 
09:15 horas, uma prova de estrada denominada "PINGO DOCE  17.ª Corrida do 
Castelo – 3ª Caminhada Professor Baltazar".  

2. A prova tem o seu início e fim na Avenida 25 de Abril (Junto Estádio Marcolino 
Castro ) em Santa Maria da Feira, e nela podem participar atletas de todas as idades, 
federados e não federados, desde que se encontrem de boa saúde e com preparação 
física apta a esforços, aconselhando-se os participantes a efetuarem um controlo médico 
algumas semanas antes da prova. É dos atletas não federados a responsabilidade pela 
sua participação, devendo assegurar-se que não tenham qualquer contra indicação 
médica para a prática da corrida em competição. 

3. HORÁRIOS, CATEGORIAS e DISTANCIAS 

Horas CATEGORIAS M/F ANO DE NASCIMENTO DISTÂNCIA 
(m) VOLTAS 

09:15 Infantis (M+F) 2003 e 2004 1.500 2 Voltas - A 
09:30 Iniciados (M+F) 2001 e 2002 2.250 3  Voltas - A 
09:45 Benjamins A  (M+F) 2007a  2009  750 1  Volta - A 
09:55 Benjamins B (M+F) 2005 e  2006 750 1  Volta - A 
10:05 Juvenis (M+F) 1999 e 2000 3000 4  Voltas - A 

10:30 

Juniores (M+F) 1997 e 1998 

10000 2  Voltas -C 

Seniores (M+F) 1996 e anteriores 
Veteranos I (M40) A partir do dia do 41.º aniversário 
Veteranos II (M45) A partir do dia do 46.º aniversário 
Veteranos III (M50) A partir do dia do 51.º aniversário 
Veteranos IV (M55) A partir do dia do 56.º aniversário 

Veteranos V (M60) A partir do dia do 61.º aniversário e 
seguintes 

Veteranas (M40) A partir do dia do 41.º aniversário e 
seguintes 

Caminhada (M/F) 10:30 Todas as Idades 5.000 1 Volta  - C 

 

 



                                                                                                             
 
 

4. É permitida a participação de veteranos no escalão de seniores , desde que o confirme 
no ato da inscrição, contando como seniores para a classificação final. 

5. As classificações das Provas serão efetuadas de acordo com o respetivo escalão. 

6. A Organização, com a colaboração das autoridades, impedirá o tráfego na altura da 
prova. É rigorosamente proibido o acompanhamento dos atletas por viaturas e a não 
observância desta determinação implica a imediata desclassificação do (s) atleta (s). 

7. Todos os atletas têm de ter um Seguro Obrigatório. Os atletas que não o tenham 
devem indicar no ato da inscrição, que a organização garantirá o mesmo. 

8. Os atletas da Caminhada partem em conjunto com os atletas da prova de seniores e 
veteranas femininas e juniores, seniores e veteranos masculinos. No entanto os atletas 
da Caminhada partem na cauda do pelotão da última prova da Corrida do Castelo. 

9. Os atletas estrangeiros só participarão mediante convite da organização. 

10. A distribuição dos dorsais da Corrida do Castelo será feita no dia 22 das 15h00 ás 
20h00 e 23 de Outubro das 07h00 ás 8h30 ,, no secretariado, situado na Rua São 
Nicolau, junto ao edifício das finanças, conforme programa da prova. 

 

11. Haverá cronometragem eletrónica por tag, em todas as provas. O dorsal deverá ser 
colocado e não poderá ser retirado durante o decorrer da prova. 

12. Os atletas que prejudiquem intencionalmente os seus adversários com empurrões ou 
obstruções, serão imediatamente desclassificados, bem como os que durante a prova 
sejam acompanhados pelo seu técnico ou dirigente, ou ainda não respeitem o percurso. 

13. Compete aos fiscais do percurso, juízes de partida e chegada, anotarem e 
desclassificarem os atletas infratores. 

14. O júri da prova será da inteira responsabilidade do Conselho de Arbitragem da 
Associação de Atletismo de Aveiro. 

15. Haverá classificações individuais e coletivas (ver lista de prémios, PONTO 19) , 
sairá vencedora de cada escalão a equipa que obtiver menor somatório de pontos, 
contando para o efeito os três primeiros atletas de cada equipa. Em caso de empate sairá 
vencedora a que tiver o terceiro atleta melhor classificado. A pontuação é gerada pela 
classificação final do atleta. (ex. 1º classificado=1 ponto… 3º classificado=3 pontos) 

16. Qualquer reclamação ou protesto, têm que ser apresentadas por escrito, 
obrigatoriamente feito em papel timbrado do clube, ao júri da prova, até 15 minutos 



                                                                                                             
 
após o final da mesma, juntando a quantia de 100€ (cem euros), a qual será devolvida se 
o protesto for considerado procedente. 

17. Os atletas deverão ser portadores da sua licença desportiva ou Bilhete de Identidade 
/ Cartão de Cidadão, para o caso de dúvida na idade. 

18. Os atletas deverão apresentar-se 15 minutos antes das respetivas provas no local de 
partida, com o respetivo dorsal. 

19. Não Haverá prémios monetários, todos os premios são vouchers de compras PINGO 
DOCE . 

 Oferta de t-shirt técnica e e medalha finisher  a todos os atletas participantes na 
corrida para escalões de  Juniores Seniores e Veteranos 

 Troféu aos 3 (três) primeiros de cada escalão. 
 Troféu á 1ª Equipa Masculina e Feminina na  Ultima prova com escalões 

Juniores , Seniores e Veteranos. 

 SENIORES VETERANOS JUNIORES 

Class MasculinoFeminino  Vet 
I(M40) 

VET II 
(M45) 

VET III 
(M50) 

VET IV 
(M55) 

VET V 
(M60) Veteranas  MasculinoFeminino 

1 125,00 € 125,00 € 40,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 
2 85,00 € 85,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 
3 60,00 € 60,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 
4 50,00 € 50,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 5,00 €   
5 30,00 € 30,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €   
6 25,00 € 25,00 € 5,00 € 5,00 €       
7 20,00 € 20,00 € 5,00 € 5,00 €       
8 10,00 € 10,00 € 5,00 € 5,00 €       
9 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €       
10 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €       

* Todos os Valores são em  vouchers Pingo Doce a levantar no Pingo Doce  de Santa 
Maria  da Feira 

20. DIREITOS DE IMAGEM 

Ao participar no evento, o declarante autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional dos direitos de utilização da sua imagem à Organização da prova. Estes 
direitos podem ser cedidos a terceiros, desde que autorizados pela própria Organização, 
e incluem desde vídeos, fotografias, imagens, gravações ou qualquer outro registo deste 
evento. 

 

21. INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 



                                                                                                             
 
As inscrições serão online e devem ser efetuadas em www.racetime.pt 

As inscrições dos atletas Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis, são gratuitas e teráo 
direito a dorsal e seguro 

As inscrições de Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos e Femininos, têm uma taxa 
de inscrição de  8,00 € entre o período de 17 de Agosto  e 24  de Setembro. 

Entre as datas de 25  de Setembro e 15  de Outubro o custo das inscrições passa a ser 
de  10,00 €. 

 

As inscrições devem ser efetuadas impreterivelmente, até às 23:59 H do dia 15 de 
Outubro de 2016 

Os atletas da Caminhada terão de pagar uma taxa de inscrição de 3,00 € , entre as datas 
de 17 de Agosto  e 24  de Setembro, por cada participante (oferta de t-shirt algodão). 
Findo este período, o custo da inscrição na caminhada corresponde a 4,00 € entre as 
datas de 25 de Setembro e 15 de Outubro 2016 . 

O dinheiro angariado com as inscrições da Caminhada reverterá com 1 euro por 
inscrição a favor das IRMÃS PASSIONISTAS   

22. CANCELAMENTO DO EVENTO 

Reservamo-nos o direito de cancelar, antecipar ou adiar o evento devido a 
circunstâncias imprevistas ou inevitáveis, alheias à vontade da Organização. Nestes 
casos, a Organização informa os participantes o mais atempadamente possível. 

Caso o evento seja cancelado, antecipado, adiado e alteração dos horários das provas, 
devido a circunstâncias alheias à vontade da Organização (como por exemplo, 
condições meteorológicas adversas ou alertas da Proteção Civil), a Organização não 
deve ser responsabilizada por qualquer inconveniente, despesas, custos, perdas ou danos 
sofridos pelos participantes. 

23. A organização não se responsabiliza por dados falsos fornecidos pelos participantes. 
Os casos omissos serão resolvidos pela organização em conformidade com o 
regulamento FPA e deles não haverá recurso. 

Santa Maria da Feira, 9  Setembro  de 2016 

  Fullsport 

                                                                                    

 


